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Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 10:00 horas, reuniu-se de forma presencial, no
Salão Nobre da FAEM, o Conselho Departamental (CD) da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM), sob a
presidência do Professor Dirceu Agostinetto, Diretor da FAEM, com a presença dos Conselheiros: Professor Antonio Costa
de Oliveira, Professor Gabrielito Rauter Menezes, Professor Rafael Aldrighi Tavares, Professor Rogério Oliveira de Sousa,
Professor Fioravante Jaekel dos Santos, Professor Carlos Rogério Mauch, Professor Uemerson Silva da Cunha, Professor
Wladimir Padilha da Silva, Professor Edinalvo Rabaioli Camargo, Professora Elessandra Zavareze, Professora Adriana
Dillenburg Meinhart, Técnicos Administrativos Cristiano Hübner, Solange Tonietto e Rosiane Schwantz do Couto. Havendo
quórum, o Presidente deu início à reunião agradecendo a presença dos(as) conselheiros(as) e solicitou se havia sugestões de
alteração da pauta. O professor Rafael solicitou a inclusão do assunto projeto de extensão e o professor Rogério a inclusão
do item processos relacionados às vagas docentes do Departamento de Solos. Dando início as atividades o professor Dirceu
apresentou aos conselheiros o novo secretário da direção Felipe Martins Santana. Item 1. Ata 05/2021 foi apreciada e
aprovada com três abstenções. Item 2. Apreciação de ad referendum: Prorrogação de projeto de extensão (SEI
23110.008686/2022-59). O professor Wladimir relatou aos conselheiros que o projeto trata da prestação de serviço de
análises microbiológicas em alimentos e necessita de prorrogação tendo em vista que não foram atingidas as metas devido à
paralisação das atividades presenciais no período da Pandemia. Renovação de projeto de extensão (SEI
23110.004243/2022-99). O professor Carlos relatou a solicitação de renovação de projeto de extensão coordenado pela
Professora Aline Ritter Curti que tem por finalidade a identificação, caracterização e propagação de espécies florestais
nativas do RS como estratégia de uso e conservação de recursos genéticos dos biomas Pampa e Mata Atlântica. Relatório
final do projeto de extensão (SEI 23110.005052/2022-44). O professor Rafael relatou que o projeto, coordenado pela
Professora Isabella Dias Barbosa Silveira, com previsão de execução de trinta de maio de dois mil e dezenove a vinte e cinco
de maio de dois mil e vinte, não pode ter suas atividades desenvolvimento por causa da pandemia. Relatório Anual de
Atividades Docentes (RAAD) processo (SEI 23110.007151/2022-61). O professor Rafael relatou que a professora Débora
Cristina Nichelle Lopes submeteu seu RAAD a aprovação do departamento e este a direção da Unidade em decorrência de
sua promoção funcional para a Classe D – Professor Associado. Todos os ad referendum da direção foram aprovados pelo
conselho departamental. Item 3. Eleição para a Chefia e Subchefia do DFs processo (SEI 23110.035446/2021-46). O
professor Uemerson relatou o resultado da eleição para a chefia do DFS. A lista tríplice para a chefia foi composta pelos
professores Edemar Antonio Rossetto (6 votos), Uemerson Silva da Cunha (1 voto) e Jerônimo Vieira de Araujo Filho
(1voto) e para subchefia os professores Uemerson Silva da Cunha (6 votos), Edemar Antonio Rossetto (1 voto) e Jerônimo
Vieira de Araujo Filho (1 voto). A indicação das duas listas tríplices foi aprovada por unanimidade. Item 4. Projetos de
ensino (SEI 23110.041489/2021-61). O professor Rafael relatou o projeto de ensino "Novos Enfoques em Nutrição de
Ruminantes - Ano 6", coordenado pelo Professor Rogério Folha Bermudes. O projeto é baseado em atividades online e extra
classe desenvolvidas com o objetivo de proporcionar aos acadêmicos a capacidade de relacionar os problemas do campo
com a teoria. O projeto foi aprovado por unanimidade Conselho Departamental. Item 5 Regimento PPGFs (SEI
23110.001034/2022-93). Antes do relato o professor Uemerson solicitou esclarecimentos sobre a forma de tramitação do
processo, o que foi respondido pelo Professor Dirceu, informando que as aprovações são no Colegiado do programa e no
CD/FAEM. Após, o professor Dirceu relatou que o processo trata de adequações e inclusões de resoluções ao regimento do
PPGFs, sendo este já aprovado no colegiado do programa. O regimento foi aprovado por unanimidade pelo Conselho
Departamental. Item 6. Recursos FAEM. O Professor Dirceu fez breve histórico a respeito dos repasses de recursos a
FAEM, enfatizando que ano após ano os valores de custeio e de material permanente vem-se reduzindo e, para este ano de
2022, foi liberado o montante de R$ 87.328,57. Concomitantemente foi distribuído uma planilha demonstrando a
distribuição de recursos entre direção e departamentos, utilizando os mesmos critérios dos anos anteriores, onde 60% dos
recursos ficam sob administração da Direção e 40% são divididos entre os departamentos em quantidades proporcionais ao
número de docentes de cada departamento. Foi proposto e estabelecido a data limite para utilização dos recursos pelos
departamentos até dez de setembro de dois mil e vinte dois. Item 7. Plano Plurianual de Capacitação (docentes e TAEs).
Foi solicitado pelo professor Dirceu que as chefias dos departamentos e a chefia do núcleo administrativo consultem seus
pares sobre intenções de qualificação e tragam as demandas na próxima reunião do CD/FAEM, para que seja elaborado o
PPC/FAEM do biênio de 2022/2023. Item 8. RAAD 2021. O Professor Dirceu informou que o prazo para encerramento do
RAAD pelos departamentos é dezenove de maio e a unidade tem até dia trinta de maio de dois mil e vinte dois para fazer o
fechamento do mesmo. Então agendou-se para o dia vinte e quatro de maio reunião do Conselho Departamental para o relato
do RAAD pelos Departamentos. Item 9. Sistema SISREF. O Professor Dirceu informou que o sistema está sendo utilizado
desde janeiro, onde estão cadastrados os TAEs e Docentes e explicou algumas dificuldades que há na utilização do sistema e
apresentou sugestões as chefias para envio da frequência a unidade.  Item 10. Projeto de Extensão. O professor Fioravante
relatou que o projeto da extensão “Manutenção da estação de RBMC da UFPel” (23110.008309/2022-10) o qual faz parte da
rede brasileira e uruguaia e é um dos maiores projetos de extensão da Universidade.  O professor Rafael relatou dois projetos



de extensão, sendo o primeiro intitulado "Amigo(a) das abelhas" (SEI 23110.009554/2022-44) coordenado pelo professor
Jerri Teixeira Zanusso, que tem como finalidade promover a melhor integração da apicultura com a olericultura e
fruticultura; e, o projeto "Meat sensus" (SEI 23110.009589/2022-83) que tem como coordenadores Isabella Dias Barbosa
Silveira e Jerri Teixeira Zanusso , tendo como finalidade obter conhecimento das qualidades qualitativas e quantitativas da
carne. Os projetos foram aprovados pelo Conselho Departamental. Item 11. Processos relacionados às vagas Docentes do
Departamento de Solos. O professor Rogério relatou que na vaga gerada pela aposentadoria da professora Rosa M. V.
Castilhos, foi solicitada a abertura de processo Seletivo para contratação de professor substituto (SEI 23110.002636/2022-
68) que se encontra em curso, e também solicitação de concurso público para professor efetivo (SEI 23110.006749/2022-
32). Na vaga gerada pela aposentadoria do professor Danilo D. Castilhos, foi aberto um processo de redistribuição docente
(SEI 23110.006338/2022-47). Os processos foram aprovados por unanimidade. Item 12. Assuntos gerais. O Professor
Antonio relatou que participou do comitê avaliativo da FAPERGS no Edital 06/2021 (RITEs-RS). O Edital foi muito
concorrido com propostas de excelente qualidade, sendo aprovadas ao final da avaliação quatorze propostas. A UFPEL
participou com três propostas, sendo que destas, duas foram aprovadas. Das propostas aprovadas uma é coordenada pelo
professor Antonio de Avila (Interferência por RNA e inteligência artificial: desenvolvimento de tecnologias inovadoras para
proteção de plantas) da FAEM. O professor Rogério relatou que ele e o professor Filipe Selau Carlos são colaboradores em
uma proposta aprovada no referido edital e coordenada pelo professor Cimélio Bayer da UFRGS. O professor Carlos relatou
a situação precária de pessoal para trabalhar na estação meteorológica, fazendo um breve relato do histórico do convênio
entre Universidade e a Embrapa e da importância da estação. O professor Dirceu informou que já foram feitas diversas
reuniões para tentar resolver o problema, tendo sido solicitado auxílio da Faculdade de Meteorologia (FAMET), pois não há
disponibilidade de servidores com atribuição para o cargo na FAEM e, considerando que as leituras que não estão cobertas
pelos servidores em exercício são aos sábados e domingos às vinte e uma horas, os meteorologistas da FAMET se
prontificaram para auxiliar até o final do corrente mês.  Visando ter mais prazo para alcançar uma solução do problema, o
professor Dirceu informou que solicitou a direção da FAMET mais dois meses de apoio nas leituras e está buscando
internamente TAE que se disponha a ajudar, sendo que para isso haverá de ser conseguido uma FG, em função do desvio de
função. O professor Fioravante relatou que as instalações que dão acesso ao equipamento RBMC, no prédio do IFM, estão
necessitando de manutenção e reforma. O professor Dirceu informou que o referido espaço não está sob responsabilidade da
FAEM, sendo de responsabilidade da Unidade somente a sala onde está localizado o equipamento, a qual encontra-se em
bom estado de conservação, conforme vistoria realizada juntamente com os professores do DER, no mês de fevereiro. Ainda,
sugeriu que o Departamento elabore proposta circunstanciada sobre a necessidade de mais espaço e encaminhe a direção da
FAEM, que está levará a demanda as instâncias superiores. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a
participação de todos(as) e deu por encerrada a reunião, assinando a presente ATA. XXXXXXX
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